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 يـوتـــب(  اريـــن ) وزـــــلـيـلـروســتــال نـــونـــــاشـــن
 

ألسطح الخشبية ا لتعبئة وتسوية ، معجون خاص بوتي (ناري)ناشونال نتروسليلوز وصــف المنتـج

مىوا  مالئى  و الكيديى  والتتووسىليلو والمعدنية ، مؤسس على  مىجيم مىا راتيتجىا  

 . يستعمل لالسطح المعدنية والخشبية. سويع الجفافسهل االستعمال و .(موسع )
 

معجىىون خىىاص لالسىىطح الخشىىبية للحاىىول علىى  اثاىىل تسىىوية لال ىىا  الخشىىب   اإلسـتعمال الموصي به 

 .  الصالح هياكل السيارا ( لئما)واعمال التجاره ويستعمل كذلك كمعجون حشو 
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

  .االبيض ، الوما ي ، االحمو والبت  الطبقة الجافه/ اللون 

    .مطف  / املس الطبقة الجافة / المظهر 

 %  43 ±8 ( ASTM D2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

  1٫10± 0٫44 الكثافـة النسبية

م        6٫0–2٫0 (التغطيه)معدل االنتشار النظري 
8 
 لتو    / 

  ةطبق/ ميكوون           01–31 سماكه الطبقة الجافه المطلوبه 

 طبقة / ميكوون       001–081 سماكه الطبقة المبلله المطلوبه 

  م°7 نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 

  .، حوكة الهواء ، سماكة طبقا  الابغ وعد  الطبقا  يتأ و  ما الجفاف بدرجا  الحوارة ، الوطوبة :م°03زمن الجـفاف عند

  قيقة                      61–41 الجفاف عند اللمس

 ساعا                         3 –  4 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية

 ساعا                         0 –  3 جاف بصالبة
 

 صـفات ممـيزة
 

، سىىهل االسىىتعمال ،سىىهل االنسىىياي والتسىىوية ،متاسىىا لمختلىى  انىىواج ا  سىىوج جفاثىىأ بوتي (ناري)نتروسليلوزناشونال 

 .صالب  الطبقة الجاث  ،االسطح
 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

يجا أن يكون السطح نظيفا ، متماسكا وخاليا مىا العيىبوي ، الجيىبو  ، الشحىبوم ،  تحـضـير السـطـح

يجىبا اتبىباج . ة الطىبالء وذلك قببل المباشبوة بعمليى. لخ ا..الغببار المبوا  العبالقبة ، 

  .مهبا عبتد الطبالءاسبتعمال المبوصب  بإسبتخدطبوق اال
 

 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

  .معجونسكيا ال طريقة اإلستعمال

  .ناشونال لكو  تو (الثنر)المخفف /المنظف 

   .جاهجاالستعمال نسـبة حجم المخفف 

  .اليحتاج (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 
 



 
 بوتي(  ناري )نتروسليلوز  ناشونال 

 ةـالفنيـواصـفات ـالم                                                                               أصباغ الديكـور والمبـاني 
 

 

www.national-paints.com 
  8102/  7:  اإلصدار

2/2   :   صفحة 

 

 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

 اليحتاج         : الاغط عتد ثوه  الوش  متطلبات الرش الالهوائي

 اليحتاج:                  ثتح  ثوه  الوش 

       .ةالعبو ياحا  نسبة الخلط بالحجم

°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
 

سم033/ م
0

  .العبوة ياحا  
 

 نــظـام الـصــبــغ
 

 

 بإسـتعماله  ىنظام الصبغ الموص  
  .يطل  السطح بعد تحايوه     

 عدد الطبقات                                                                            

  0                        بوايمو سوثيسو              (ناري) ناشونال نتووسليلو  -

  0                            بوت  اوبوليستو بوت    (ناري)ناشونال نتووسليلو   -

 0                          بوايمو سوثيسو            (ناري) ناشونال نتووسليلو  -

 8                          اوتولكو توي كو         (ناري) ناشونال نتووسليلو  -
 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

 .ة االغالق وث  ظووف تخجيا متاسبةشهؤا ث  عبوات  األصلية محكم 02   (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 
 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

كقاعده عامه، احرص على عدم مالمسه الصبغ للجلد والعين بإرتداء بدالت عمل  
الخ يجل  ازالله الصلبغ المالمل  ..القفازات، النظارات الواقيه والكماماتخاصه، 

وذلللب بلسللله جيللدا بواسلل ه المللاء والصللابون  و  للجلللد  للح الحللا  وبصللور  تاملله
تجنل  . يج  غس  العين بكميه وا لره ملن الملاء العلذ . بإستعما  منظف مناس 

ال بي  على الفور  يستدعى. استنشاق االبخره ورذاذ الصبغ بإرتداء كمامه خاصه
يج  ان تتم عمليه ال الء  ح اماكن جيده .  ح حاله ابتالع الصبغ ومالمسته للعين

هلذا المنلتع عللى ملواد قابلله لالشلتعا  ويجل  ابعلاده علن الشلرر  ييحتلو. التهويه
يج  اتباع تعليمات وانظمه السالمه . والله  المكشوف ويمنع التدخين  ح المكان 

 . المحليه
 

 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

يجل  تخلزين الصلبغ  لح ظلروف تخللزين مميلز   بقلا للقلوانين والنظمل  المحليلل  
وحفـظه  ح عبوات محكمل  اغغلالق  لح  ملاكن مسلقو   بعيلدا علن  شلع  الشلم  

يج  مراعا  علدم تلرب الصلبغ بلالقر  ملن . المباشر  ودرجات الحرار  القصوى
ال يجللوز ارجللاع المللواد المتبقيلل   وغيرالمسللتعمل  تلللى العبللوات . مصللادر اللهلل 

يجلل  تللداو  المنللتع بعنايلل  وتحريكلله جيللدا قبلل  . الصلللي  لتفللادي تلللوا المللواد 
 .اغستعما 

 

 للشوكة الحق. الطويلةنحا ناما ثقط جو ة متتجاتتا ، وان هذه المواصفة ه  نتيجة الفحوصا  المختبوية المستموة والخبوا  العلمية  :مالحــظة

 لمجيبد ما المعلوما   عبا تحايو  السبطح ومتطلبا  الاحة  والسبببالمبة يوجببب  الوجبوج . ون اشعار مسبق  بتبديل هذه المواصفة                    

 .الب   المبواصبفا  الفتيبة الخباصبة ببذلك                    
 

 كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة يهـذه الـمـواصـفـة تلـغ                           يــوتـب (اريــن) وزــال نتروسليلـــونـــاشـــن  


